
 

  

               SBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU 

  

Odpady se snažte třídit doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné – 
smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné 
zpracovat. 

  
  

PAPÍR 
  
Do modrých nádob můžete 
odhodit: 
  noviny, časopisy, reklamní letáky, 
  kancelářský papír, 
  knihy, sešity, 
  krabice, lepenka, kartón, 
  papírové obaly (např. sáčky). 

Prosím, nevhazujte: 
×    mokrý, mastný nebo jinak 

znečištěný papír, 
×    uhlový a voskovaný papír, 
×    použité plenky a hygienické 

potřeby. 

  

SKLO 
  
Do zelených nádob můžete 
odhodit: 
  láhve od nápojů, 
  skleněné nádoby, 
  skleněné střepy – tabulové sklo. 

Prosím, nevhazujte: 
×    keramiku, porcelán, 
×    zrcadla, 
×    drátěné sklo a autosklo. 

  

PLASTY 
  
Do žlutých nádob můžete odhodit: 
  PET láhve od nápojů – prosím, 

nezapomeňte je sešlápnout! 
  kelímky, sáčky, fólie, 
  výrobky a obaly z plastů, 
  polystyrén. 

Prosím, nevhazujte: 
×    novodurové trubky, 
×    obaly od nebezpečných látek 

(motorové oleje, chemikálie, 
barvy apod.). 

  

KOVY 

Železný odpad shromažďujte doma – 1x ročně na podzim proběhne sběr železného 
šrotu. 
NÁPOJOVÉ KARTONY (krabice od džusů, mléka, vína apod.) 

  
  



  

 Seznam odpadů a jak s nimi naložit 

  
  
  
  
  
Autovraky – určená autovrakoviště 
  
C/PAP – jedná se o kombinované obaly, složené z několika různých     
                materiálů – směsný odpad 
  
CD nosiče – směsný odpad 
  
Elektrotechnika – počítače, televize, kuchyňské spotřebiče, 
telefony,                                                
                          kabely – buď prodejce nebo 2x do roka sběr ne- 
                          bezpečného odpadu 
  
Gumy – zahradní hadice – 2x do roka odvoz odpadu – kontejner 
  
Hygienické potřeby - /kapesníky, pleny/ - směsný odpad 
  
Chemikálie, motorové oleje a barvy – sběr nebezpečného odpadu 
                                                          2x do roka 
  
Plasty, plastové sáčky a tašky – kontejner na plasty 
  
Keramika, porcelán, drátěné sklo, zrcadlo – směsný odpad 
  
Kovové obaly, plechovky, hrnce, alobal, hliníková víčka – kovošrot nebo 
                                                                                      směsný odpad 
  
Léky – lékárna 
  
Nábytek, podlahové krytiny, sanita – 2x do roka odvoz odpadu - 
                                                    - kontejner 
  
Nápojové krabice – do označeného kontejneru nebo směsný odpad 
  
Oblečení – 1x ročně sběr pro charitu 
  
Papír mastný a znečištěný, uhlový a voskovaný – směsný odpad 
  
Pneumatiky – prodejce  
  
Polystyren pěnový – kontejner na plasty 
  
Potraviny, bio odpad – kompost nebo směsný odpad 


